Žádost

Operační program Životní prostředí, výzva č. 2. vyzva OPZP
Název projektu
Zeleň v obci Přišimasy
Číslo projektu
146526

Žadatel
Obec Přišimasy
Zprostředkující
subjekt/Řídící orgán
SFŽP ČR/MŽP

Převzal

Podpis

Datum

A. Identifikace operačního programu a výzvy
Oblasti podpory
Prioritní osa
Primární oblast podpory
Podoblast podpory
Projekt spadá do další oblasti
podpory

Zeleň v obci Přišimasy

6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)
6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny
--Neuvedeno-Ne
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B. Základní identifikace projektu
Projekt
Název projektu
Zeleň v obci Přišimasy
Název projektu (anglicky)
Rozsah celkových uznatelných od 1 mil.CZK do 25 mil. EUR
nákladů projektu

Stručný obsah projektu
Projekt je zaměřen na obnovu zeleně v obci Přišimasy. Plochy navržené k regeneraci krajiny představují
významná prostranství tradičních jader tří historických sídel – Přišimasy, Horka a Skřivany a jsou
nejfrekventovanější a nejviditelnější části obce (např. náves, prostranství kolem MŠ a památníku v obci,
prostranství kolem kostela, prostranství u křížku).
Cílem projektu je upravit 0,7915 ha veřejných prostranství obce, kde budou provedeny drobné terénní
úpravy a zregenerován, příp. založen travní porost, vysazeno bude celkem 52 nových stromů, 949 keřů a
popínavek a 199 trvalek. Ze stávající výsadby bude ošetřeno celkem 38 stromů a keřů. Na nově
upravených veřejných prostranstvích vzniknou čtyři stanoviště pro setkávání a odpočinek obyvatel obce.
Vedle samotné regenerace zeleně v obci prováděné podle již zpracované studie proveditelnosti budou
v rámci projektu uspořádány doprovodné osvětové akce zaměřené na informování dětí o významu péče o
životní prostředí (např. tématicky zaměřené aktivity v Mateřském centru a MŠ). Po ukončení regenerace
zeleně ve vybraných lokalitách obce bude uspořádána společenská akce „Pochod zelenou obcí“, která bude
určena pro všechny skupiny obyvatel obce. Účastníci akce projdou nově upravená místa v obci a budou
seznámeni s názvy vysazených druhů. Součástí akce bude výstava prací s tematikou ochrany životního
prostředí a péče o místo, kde žijeme, které připraví dětí navštěvující Mateřské centrum a MŠ v obci.
Přizváni budou zástupci médií a tisku. Akce budou zajištěny skupinou dobrovolníků z řad obyvatel obce.
Cíle projektu

Obnova zeleně veřejných prostor a obnova přírodní složky uvnitř
intravilánu obce je realizovaná s cílem zlepšení kvality života obyvatel
obce, zkvalitnění životního prostředí v obci a zlepšení estetického vzhledu
obce. Obnova zeleně bude probíhat v sedmi vybraných lokalitách obce,
které představují ústřední lokality a lze je považovat za tradiční „sociální“
tepny obce. Obnova zeleně na těchto místech má za cíl obnovit jejich
tradiční funkci pro setkávání a odpočinek obyvatel. Cílem projektu je
rovněž posílení zájmu obyvatel o životní prostředí v obci a posílení vztahu
k přírodě u dětí a mládeže. Projekt dále usiluje o posílení pocitu
sounáležitosti obyvatel obce k místu, kde žijí a zvýšení odpovědnosti
obyvatel za kvalitu životního prostředí v obci.

Místo realizace projektu
Ulice
Číslo popisné
Číslo orientační
PSČ
Kraj (NUTS III)
Okres (NUTS IV)
Obec
Ověřeno dne
Katastrální území
Popis umístění projektu
Zeleň v obci Přišimasy

Přišimasy
80
282 01
Středočeský kraj
Kolín
Přišimasy
21.1.2008 19:30
Přišimasy
Projekt bude realizován v katastru Přišimasy.
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Harmonogram projektu
Přípravná fáze projektu
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení
Předpokládané datum zahájení
realizace projektu
Předpokládané datum
ukončení realizace projektu
Předpokládané datum zahájení
provozu

1.5.2008
1.6.2008
15.7.2008
31.12.2008
30.11.2008

Typ projektu
Projekt podléhá pravidlům
veřejné podpory
Projekt generující příjmy dle
Nařízení č. 1083/2006 (tj. s
finanční analýzou)

Zeleň v obci Přišimasy

Ne - mimo rámec veřejné podpory
Ne
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Operačního programu Životní prostředí

Parafa statutárního zástupce
žadatele:

Obec Přišimasy
Datum tisku: 21.2.08 17:57

Strana 3 z 21

C. Základní identifikace žadatele (subjektu)
Vyberte typ žadatele

Právnická osoba

Žadatel
Vyplňte IČ a přejděte na další pole formuláře. Systém automaticky doplní právní formu a DIČ. Pokud
systém nezobrazuje data správně, ověřte jejich stav v databázi ARES:
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_fr.html.cz
IČ
00235652
Název subjektu
Obec Přišimasy
Právní forma
měst.část hl.města
DIČ
Typ subjektu
Veřejný
Plátce DPH
Ne
Účetní jednotka žadatele
V soustavě jednoduchého účetnictví
účtuje:
Předmět činnosti subjektu
územní samospráva
Máte živnostenské oprávění ve Ne
vztahu k předmětu podpory?
IČ bylo ověřeno
21.1.2008 19:25

Sídlo žadatele
Adresy jsou ověřovány proti centrálnímu registru UIR-ADR. Pokud systém adresu odmítá, pokuste se ji
nejprve v UIR-ADR dohledat: http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html
Ulice nebo část obce
Přišimasy
Číslo popisné
80
Číslo orientační
PSČ
282 01
Kraj (NUTS III)
Středočeský kraj
Okres (NUTS IV)
Kolín
Obec
Přišimasy
Ověřeno dne
21.1.2008 19:30
E-mail
ou@prisimasy.cz
WWW
http://www.prisimasy.cz

Kontaktní osoba žadatele
Jméno
Příjmení
Titul
Telefon
Mobilní telefon
E-mail

Pavel
Frank
+420 321 672 890
+420 602 135 811
frank@prisimasy.cz

Statutární zástupce žadatele
Fyzické osoby nepodnikající: v případě více vlastníků uveďte pověřenou osobu a doložte pověření
Jméno
Pavel
Příjmení
Frank
Zeleň v obci Přišimasy
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Titul
Název funkce
Telefon
Mobilní telefon
Je sídlo statutárního zástupce
odlišné od údajů žadatele?

starosta obce
+420 321 672 890
+420 602 135 811
Ne

Informace o právním vztahu k předmětu podpory
Předmětem podpory se pro tento účel rozumí věci, které mají být s požadovanou podporou pořízené
(popřípadě rekonstruované, upravené nebo jinak výrazně zhodnocené), jakož i budovy a pozemky, ve
kterých (na kterých) mají být umístěny.
Právní vztah k předmětu
Žadatel bude po dokončení projektu vlastníkem předmětu podpory
podpory

Typ účetní jednotky
Kterou prováděcí vyhláškou a jakými standardy se řídí účetnictví žadatele. Struktura je uvedena podle
Českých účetních standardů (ČÚS).
Zvolte typ účetní jednotky
Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání
Vyhláška

ČÚS

Typ účetní jednotky

500/2002 Sb.

001-023 (FZ 01/2003)

Pro podnikatele

501/2002 Sb.

101-115 (FZ 02/2003)

Pro finanční instituce

502/2002 Sb.

201-223 (FZ 04/2003)

Pro pojišťovny

503/2002 Sb.

301-312 (FZ05/2003)

Pro zdravotní pojišťovny

504/2002 Sb.

401-414 (FZ 06/2003)

Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání

505/2002 Sb.

501-522 (FZ 03/2003)

Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Zeleň v obci Přišimasy
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D. Ekonomické údaje
Záložku 'D' prosím vyplňujte v tisících Kč.

D.3. Tok peněžní hotovosti Cash Flow (v tis. Kč) včetně projektu
Vyplňují obce, města, svazky obcí, kraje
Vyplňuje se časová řada od roku předcházejícího roku podání žádosti plus roky realizace akce, je-li součástí podpory půjčka SFŽP plus dalších pět let po
ukončení akce.
č.
ř.

Rok
2006

A

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.

P
1

Třída 1

Daňové příjmy - ř. 4010

P
2

Třída 2

Nedaňové příjmy - ř. 4020

P
3

Třída 3

Kapitálové příjmy - ř. 4030

P
4

Třída 4

Přijaté dotace - ř. 4040

P
c

P1+P2+P3+P Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050
4

K
p
P
k

2007
0

2008

5 914

6 902

2009

2010

6 700

Konsolidace celkem - ř. 4060
Pc-Kp

Příjmy po konsolidaci - ř. 4200

P
5

- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113

P
6

- úvěry dlouhodobé - ř. 8123

P
7

- výše uvažované půjčky SFŽP

P
8

- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111

P
9

- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121

P
1
0

- ostatní
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2011

2012

2013

2014

2015

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pf P5+P6+P7+P Přijaté úvěry a komunální obligace
8+P9+P10
P

Pk+Pf

Konsolidované příjmy celkem

V
1

Třída 5

Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210

V
2

Třída 6

Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220

V
c

V1+V2

Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240

K
v
V
k

5 496

5 702

6 300

5 600

Konsolidace celkem - ř. 4250
Vc-Kv

Výdaje po konsolidaci - ř. 4430

V
4

- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114

V
5

- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124

V
6

- splátka jistiny uvažované půjčky SFŽP

V
7

- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112

V
8

- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122

V
9

- ostatní

Vf V4+V5+V6+
V7+V8+V9

Splátky jistin úvěrů, dluhopisů

V

Vk+Vf

Konsolidované výdaje celkem

0

4 508

5 904

D

P-V

Hotovost běžného roku

0

988

-202

700

0

E

A+D

Hotovost na konci roku

0

6 902

6 700

7 400

0

Doplňující komentář
Pozn. Ve výhledových letech se uvažuje konsolidace příjmů či výdajů rovná nule. Úroky nejsou uváděny samostatně, neboť jsou výnosem nebo nákladem,
proto se považují za příjmy nebo výdaje.

D.4. Přijaté úvěry, půjčky, návratné finanční výpomoci - v tis. Kč.
Vyplňují všechny typy žadatelů.
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č.

Název věřitele

Zůstatek
nesplacených
úvěrů ke dni
zpracování
žádosti

Splátky v letech

1

Ministerstvo
zeměděství ČR

864

432

432

432

432

432

Celkem

864

432

432

432

432

432

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

Doplňující komentář

D.5. Plánované úvěry, půjčky, návratné finanční výpomoci - v tis. Kč.
Vyplňují všechny typy žadatelů.
č.

Název věřitele

Plánovaná výše

Splátky v letech
2007

2008

2009

2010

2011

2012

1
Celkem

Doplňující komentář

D.6. Vystavené záruky, ručitelská prohlášení - v tis. Kč.
Vyplňují všechny typy žadatelů.
Č.

Název věřitele

Výše záruky/ručitelského prohlášení
Ke dni zpracování žádosti

Poslední rok platnosti záruky/ručitelského prohlášení

1
Celkem

Doplňující komentář

Zeleň v obci Přišimasy
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E. Financování
Záložku 'E' prosím vyplňujte v korunách, ne v tisících Kč.

E1.1 - veřejný subjekt, projekt mimo rámec veřejné podpory a negenerující příjmy
Pokud byly žadatelem vynaloženy v r. 2007 způsobilé výdaje, zahrňte je v tabulce E.1.1 do r. 2008.
Skladba financování projektu

Celkem

Roky

Kč

% (k % (k
CZVV CZV)
)

1

celkové výdaje na projekt

2 185 960

2

celkové nezpůsobilé výdaje

3

celkové způsobilé výdaje

4

soukromé financování

5

celkové způsobilé veřejné výdaje

2 185 960

6

podpora OPŽP celkem

7

podpora (příspěvek) z ERDF/FS

8
9
10

Kontro
l.
součet

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2 185 960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 185 960

100

2 185 960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

2 185 960

0

0

0

0

0

0

1 967 364

90

90

1 967 364

0

0

0

0

0

0

1 858 066

85

85

1 858 066

0

0

0

0

0

0

spolufinancování -národní veřejné výdaje

327 894

15

15

327 894

0

0

0

0

0

0

spolufinancování ze zdrojů SR-kap.315/ SFŽP

109 298

5

5

109 298

0

0

0

0

0

0

spolufinancování ze SFŽP-půjčka na doplnění VZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

spolufinancování ze zdrojů obecních rozpočtů

10

10

218 596

0

0

0

0

0

0

13

ostatní národní veřejné financování (ONVZ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218 596

Kontrolní součet - zbývá dodefinovat:

0

Doplňující komentář

E2 - Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt
Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt
a

žadatel-vlastní zdroje ( rozpočet, bank.účet apod.)

b

žadatel-ostatní zdroje vratné

c

bankovní úvěr/půjčka

d

půjčka od veřejného subjektu( např. návratná fin.výpomoc,půjčka od SFŽP)

Zeleň v obci Přišimasy

vysvětlivky

218 596
ř.c+d
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0

Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt

vysvětlivky

e

žadatel-ostatní zdroje nevratné

ř.f+g

f

dotace od soukromého subjektu

g

dotace od veřejného subjektu

h

Zdroje žadatele na realizaci projektu celkem

ř.a+b+e

Kontrolní součet

zbývá dodefinovat:

Zeleň v obci Přišimasy
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0

218 596
0

F, G. Vliv na rovné příležitosti
Vliv na rovné příležitosti
Vliv na rovné příležitosti
Popis a zdůvodnění vlivu na
rovné příležitosti:

Projekt je z hlediska rovných příležitostí neutrální
Výsledek projektu bude využíván všemi skupinami obyvatel obce. Zvláštní
užitek bude mít pro obyvatele, kteří v obci tráví nejvíce času a jejichž
mobilita je omezena, což jsou rodiče pečující o malé děti a senioři.
Předkladatel bude v době realizace projektu věnovat pozornost tématu
rovných příležitostí, ve výběrovém řízení nebude upřednostňovat žádnou
skupinu žadatelů a zajistí transparetní a rovné podmínky pro všechny
zájemce o zakázku.

Vliv na udržitelný rozvoj a životní prostředí
Vliv na udržitelný rozvoj a
životní prostředí
Popis a zdůvodnění vlivu na
životní prostředí

Zeleň v obci Přišimasy

Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí
Projekt je orientován na zlešení životního prostředí v obci. Cílem projektu
je upravit 7915 m2 veřejných prostranství obce, vysazeno bude celkem
52 nových stromů, 949 keřů a popínavek a 199 trvalek. Ze stávající
výsadby bude ošetřeno celkem 38 stromů a keřů. V rámci projektu budou
uspořádány doprovodné osvětové akce zaměřené na informování obyvatel
obce o významu péče o životní prostředí, zvláštní pozornost bude
zaměřena na skupinu dětí.

Žádost o poskytnutí podpory v rámci
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H. Veřejné zakázky
Veřejné zakázky
Typ výběrového řízení

Předpokládané datum vyhlášení
výběrového řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu

1.6.2008

Zadávací řízení mimo režim zákona dle přílohy 7 směrnice MŽP

Zeleň v obci Přišimasy
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J. Přínosy opatření
Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny
Výchozí situace (problém) a zdůvodnění potřebnosti projektu
Obec Přišimasy s 622 obyvateli se nachází na okraji Pražské-středočeské aglomerace v západní části
obvodu ORP Český Brod asi 5 km jihovýchodně od Úval. Obec má tři části (původní sídla): Přišimasy,
Skřivany a Horka. V katastru obce Přišimasy se nachází chráněný přírodní útvar Klepec.
Před rokem 1989 se obec řadila mezi periferní obce Středočeského kraje. Protože se jednalo o
nestřediskovou obec, byly zde povoleny jen velmi omezené investice do základní infrastruktury i životního
prostředí. V důsledku nové výstavby obec zaznamenává nárůst obyvatel a příliv mladých rodin s dětmi. V
současnosti čelí obec riziku neřízené suburbanizace (urban sprawl) se všemi riziky pramenícími s
narůstajícím tlakem na zemědělský půdní fond, architekturu i další znaky venkovské krajiny.
Veřejné prostory v obci jsou zanedbány, postrádají zeleň a neposkytují vhodné podmínky pro setkávání a
odpočinek různých skupin obyvatel obce (potřeba řešit veřejnou zeleň byla v dotazníkovém šetření mezi
obyvateli obce označena za jednu z priorit rozvoje obce). Stávající špatný stav veřejné zeleně nemotivuje
obyvatele obce o prostředí v obci pečovat. Projekt umožní řešit obnovu zeleně v obci v komplexním
pohledu. Plochy navržené k regeneraci krajiny představují významná prostranství v obci s tradiční
odpočinkovou funkcí. Plochy byly vybrány v souladu s územním plánem obce s ohledem na jejich tradiční
odpočinkovou funkci. Všechny zmíněné pozemky jsou v majetku obce.
Cíle projektu

Obnova zeleně veřejných prostor a obnova přírodní složky uvnitř
intravilánu obce je realizovaná s cílem zlepšit kvalitu života obyvatel
obce, zkvalitnit životní prostředí a zlepšit estetický vzhled obce, dále
posílit identitu obyvatel s obcí a vytvořit míst pro setkávání a odpočinek
obyvatel i návštěvníků obce.
Cílem je obnovit zeleň na sedmi místech v obci, která představují jádro tří
tradičních sídel Přišimasy, Skřivany a Horka. Zlepšením kvality prostředí
v těchto lokalitách a zvýšení podílu zeleně v obci chceme vytvořit zázemí
pro venkovní aktivity obyvatel obce, předevšim matky s dětmi a seniory,
jejichž mobilita je omezená a v obci tráví nejvíce času. Dále je cílem
zvýšit zájem obyvatel o životní prostředí a posílit komunitní život v obci.

Aktivity projektu
Popis činností

1. Přípravná fáze
Vytvoření realizačního týmu projektu, vymezení kompetencí a způsobu komunikace jednotlivých členů v
souladu se zaměřením a harmonogramem projektu.
Informování veřejnosti o projektu s cílem získání aktivní podpory občanů a významných aktérů
komunitního života pro realizaci projektu: informace na Obecním úřadu, na www obce (www.prisimasy.cz)
, plakát v prostorách prodejny vývěsky v obci, informace prostřednictvím rozhlasu, nástěnky v Mateřském
centru a klubovně, nástěnka v Mateřské škole, informace v místní restauraci)
Doba realizace: květen 2008
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2. Zahájení zadávacího řízení k provedení zakázky a výběr dodavatele
Doba realizace: květen 2008- červenec 2008

3. Obnova zeleně ve vybraných částech obce dle popisu projektu.
Doba realizace červenec 2008 – listopad 2008
Dílčí kroky:
Náves u rybníka (1091/1)
Budou provedeny drobné terénní úpravy a regenerace travního porostu. Velmi roztříštěná plocha návsi
bude sjednocena lipovou alejí a dosadbou stromů (celkem 32 ks. např. javor mléčný a červenolistý, habr
obecný, lípa srdčitá, jasan ztepilý). Travnaté plochy budou posázeny stromy a doplněny keřovým patrem
(celkem 555 ks keřů a popínavek a 45 trvalek) . Ponechané stromy budou podrobeny pěstebnímu a
zdravotnímu řezu. Dále zde bude vytvořeno půlkruhové posezení s lavičkami, kde budou vysazeny nižší
keře a trvalky. Odstraněny budou nemocné, přestárlé neperspektivní stromy. Zachovalé dřeviny a stromy
budou odborně ošetřeny.
Pozemek u hřiště podél komunikace (1153/2)
Budou provedeny drobné terénní úpravy a regenerace travního porostu. Bude provedena výsadba z živého
plotu z hlohyně kolem kontejnerů na odpad a v ostrůvku mezi zpevněnou plochou (celkem 40 ks. keřů a
popínavek). Zachovalé dřeviny a stromy budou odborně ošetřeny.
Pozemek podél komunikace v centrální části obce a zelené plochy kolem školky (1091/1)
Budou provedeny drobné terénní úpravy a regenerace travního porostu. Bude provedeno odstranění břízy
bez terminálu v západní části od pomníku a přestárlé šeříky a švestky, odstranění pařezu. Bude provedena
výsadba živého plotu (tis), vysazeny budou půdokryvné keře (celkem 145 ks., např. barvínek a břečťan).
Vysazeny budou 3 dlouhověké stromy (lípa, habr). Do parčíku bude zakomponováno odpočívadlo v
budoucnosti doplněné lavičkami a odpadkovým košem. Odstraněny budou nemocné, přestárlé a
neperspektivní dřeviny - bříza bez terminálu, šeříky a švestky. Zachovalé dřeviny a stromy budou odborně
ošetřeny.

Zahrada obecního úřadu (404/7)
Provedeny budou jemné terénní úpravy a regenerace trávníků, vysazena budou 3 ks. borovice lesní a 53
ks. keřů a popínavek, zakomponováno bude odpočívadlo (žulová dlažba) doplněná lavičkami o odpadkovým
košem. Zachovalé dřeviny a stromy budou odborně ošetřeny.

Komunikace a zelené plochy kolem kostela (1092/1)
Budou provedeny drobné terénní úpravy a regenerace travního porostu. Vysazeny budou 4 ks. lípy srdčité,
vysazeny budou rovněž skupiny keřů (celkem 156 ks., např. břečťan, nízký živý plot z tisu) a trvalky
(celkem 65 ks.). Odstraněny budou nemocné, přestárlé neperspektivní stromy (1 ks. akátu, 2 ks.
Červeného dřišťálu a 1 ks. cypřiše). Vybudována budou odpočívadla s lavičkami a odpadkovým košem.
Zachovalé dřeviny a stromy budou odborně ošetřeny.
Skřivany u křížku (601/1, 601/2)
Provedeny budou jemné terénní úpravy a regenerace trávníků. Vytvořen bude trvalkový záhon, ponechaná
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stávající mladá výsadba pěnišníků bude odborně ošetřena.
Budou odstraněny nevhodné keře (netypické pro venkovskou zástavbu (zerav, cypřišek, jalovec).
Skřivany nová zástavba (1110)
Provedeny budou jemné terénní úpravy a regenerace trávníků, vysazena bude alej 10 ks. javoru mléčného.
5. Doprovodné osvětové aktivity věnované ochraně přírody
V návaznosti na regeneraci zeleně v obci budou probíhat v Mateřském centru a dalších volnočasových
aktivitách pořádaných spolky v obci osvětové akce věnované významu péče o místo, kde žijeme a ochranu
životního prostředí. Těchto tematických aktivit v rozsahu 6 hodin se účastní celkem 60 osob.
Realizace bude zajištěna zapojením dobrovolníků z řad občanů obce. Těchto akcí se účastní rovněž
zástupce obce.
Tématice regenerace zeleně v obci bude věnována pozornost v rámci enviromentální výchovy 25 dětí v MŠ.
Po ukončení regenerace zeleně ve vybraných lokalitách obce uspořádána společenská akce „Pochod
zelenou obcí“, která bude určena pro všechny skupiny obyvatel obce. Účastníci akce projdou nově
upravená místa v obci a budou seznámeni s názvy vysazených druhů. Součástí akce bude výstava prací s
tematikou ochrany životního prostředí a péče o místo, kde žijeme, které připraví dětí navštěvující výtvarný
kroužek, mateřské centrum a MŠ v obci. Přizváni budou zástupci médií a tisku. Akce budou zajištěny
skupinou dobrovolníků z řad obyvatel obce a aktivistů místních spolků a sdružení. Předpokládaná účast je
100 - 150 osob.
Doba realizace: září 2008 - listopad 2008
6. Vyhodnocení a zpracování výstupů projektu ( závěrečná zpráva, informace o výsledcích projektu pro
občany, zpracování informací o projektu na www obce, spolupráce s místním tiskem)
Dále bude proveden průzkum mezi občany, jak hodnotí přínos projektu (osloveni budou účastníci
doprovodných osvětových akcí, anketní lístky budou k dispozici v prodejně v obci, na obecním úřadu, v
místní restauraci a v mateřské škole, možnost zaslání stanoviska k projektu bude také prostřednictvím el.
pošty). Výstupy těchto šetření budou zpracovány a využity pro hodnocení efektivity projektu.
Doba realizace: listopad 2008 – prosinec 2008
Lokalizace
Kat. území

Parcela

Přišimasy

1091/1

Výměra (ha)
0,7266 vlastnik

Přišimasy

1153/2

0,1221 vlastnik

Přišimasy

1091/1

0,6603 vlastnik

Přišimasy

404/7

0,0865 vlastnik

Přišimasy

1092/1

0,6603 vlastnik

Přišimasy

601/1

0,0763 vlastnik

Přišimasy

601/2

0,0131 vlastnik

Přišimasy

1110

0,2012 vlastnik

Vysazované dřeviny
Druh

Kultivar

Původ

Stáří sazenice (v
letech)

Počet (ks)

Habr obecný

domácí

5

4

Lípa sdrčitá

domácí

5

13

Borovice lesní

domácí

5

3

Javor mléč, červenolistý

domácí

5

1

Jasan ztepilý

domácí

5

8

Zeleň v obci Přišimasy

Žádost o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu Životní prostředí

Parafa statutárního zástupce
žadatele:

Obec Přišimasy
Datum tisku: 21.2.08 17:57

Strana 15 z 21

Druh

Kultivar

Původ

Javor mléč

´Crimson King´

Stáří sazenice (v
letech)

Počet (ks)

domácí

5

16

Buk lesní

domácí

5

2

Javor klen

domácí

5

2

Bříza bělokorá

domácí

5

2

domácí

5

1

Tis červený

domácí

3

57

Barvínek větší

J. Evropa

3

50

Břečťan popínavý

domácí

3

130

Vrba matsudova

´Tortuosa´

Dřišťál Thunbergenův

Japonsko

3

30

Tavolník nízký

Anthony Waterrer´

Evropa

3

77

Tavolník popelavý

´Grefsheim´

Evropa

3

66

Tavolník japonský

´Golden Princess´

Evropa

3

47

Ořechokřídlec
klandonský

Japonsko

3

98

Svída bílá

Sibiř

3

14

Čilimník

domácí

3

15

Mochna křovitá

S. Amerika

3

45

Barvínek větší

J. Evropa

3

15

Komule Davidova

Čína

3

15

Kdoulovec japonský

V. Asie

3

9

Japonsko

3

50

Kalina obecná

domácí

3

10

Zlatice

Čína

3

63

Pustoryl

J. Evropa

3

12

Kalina vrásčitolistá

Čína

3

6

Skalník vrbolistý

Čína

3

15

Skalník Dammerův

Čína

3

14

Třezalka

JV Evropa

3

12

Barvínek menší

domácí

3

20

Holyně šarlátová

J. Evropa

3

14

Vajgélie

´Variegata´

´Purpurea´

Osivo
Složení

Původ

Směs travní Parková, Složení:jílek vytrvalý 20%,
lipnice luční 20%, kostřava červená výběžkatá

Např. Agro Oseva

Výsevek (MJ je kg/ha)
250

Předpoklady a rizika realizace projektu
Významným předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu je skutečnost, že projekt vychází z odborné
studie, která byla za účelem podkladů pro regeneraci zeleně v obci zpracována autorizovaným odborníkem
na zahradní a krajinářské úpravy v listopadu 2007. Pro provedení obnovy zeleně v obci je k dispozici
technická zpráva, výkresová část i detailní rozpočet. Navrhovaná opatření vycházejí z podrobného
místního šetření. Zvolené dřeviny k výsadbě jsou voleny s ohledem na místní podmínky.
Regenerace zeleně obci je podle dotazníkového šetření realizovaném zastupitelstvem obce obyvateli
považována za jednu z významných priorit rozvoje obce. Studie regenerace veřejné zeleně v obci, podle
které se při realizaci projektu bude postupovat, je projednána zastupitelstvem obce a konzultována s
občany.
Dalším významným předpokladem úspěšné realizace projektu je spolupráce OÚ se zástupci spolků,
sdružení a dalších subjektů v obci při organizování doprovodných osvětových akcí. Jedná se především o
spolupráci s občanským sdružením Klub žen Přišimasy, TJ Podlipan Přišimasy a vedením MŠ v obci.
Spolupráce OÚ s těmito subjekty má dlouhou tradici.
Jednotlivé aktivity projektu jsou standardní a dobře proveditelné a projekt nemá podle našeho názoru
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žádná zásadní rizika.
Vazba projektu na strategické
dokumenty

Navrhovaná obnova veřejné zeleně v obci Přišimasy je v souladu se
stávajícím územním plánem obce. Rovněž v současné době projednávaná
nová podoba územně plánovací dokumentace umožňuje na všech
vybraných plochách realizaci navrhovaných opatření. Návrh projektu je
plně v souladu s tímto dokumentem. Současně je vytvářen Strategický
plán MAS Pošembeří, ve kterém patří mezi priority rozvoj přírodní složky
participujících obcí, rozvoj zejména denních volnočasových aktivit a
krátkodobého cestovního ruchu. Obec Přišimasy je rovněž součástí
Pražského regionu, který má od konce roku 2006 schválen nový územní
plán VÚC. Navrhovaná opatření jsou v souladu s tímto dokumentem.
Vybrané pozemky se nacházejí mimo regionální biokoridory, nejsou
rovněž v oblasti zvláště chráněné části přírody. Hlavní výkres konceptu
územního plánu obce i výřez se zaznačenými vybranými pozemky jsou k
dispozici na www.prisimasy.cz.
Vazba projektu na již
Projekt je realizován v souladu s návrhy studie proveditelnosti
zhotovený nebo plánovaný
„Regenerace veřejné zeleně v obci Přišimasy“, která byla realizována
projekt, na další realizovaná
autorizovaným odborníkem na zahradní a krajinářské úpravy v rámci
opatření
projektu financovaného z Programu péče o urbanizované prostředí pro
rok 2007.
Udržitelnost výsledků projektu Následnou péči o regenerovanou zeleň bude v souladu s nároky
po skončení podpory z OP ŽP jednotlivých rostlin zajišťovat OÚ Přišimasy. OÚ Přišimasy bude rovněž
hledat finanční prostředky pro opravu stezek pro pěší a potřebný
mobiliář. Do péče budou zapojeny i další spolky a sdružení v obci (Klub
žen Přišimasy, Podlipan Přišimasy), do jejichž činnosti bude ochrana
prostředí koncepčně zapojena. Záměrem obce je věnovat i nadále
pozornost tématu veřejné zeleně v k.ú. obce a k tomuto záměru
vyčleňovat finanční prostředky ze svého rozpočtu stejně tak získávat
finanční prostředky z dalších titulů a fondů.
Nákup pozemku v rámci
Ne
projektu
Zdůvodnění:
Specifikace pozemků
Katastrální území

Č. pozemku

Předpokládaná cena

Výměra (ha)

Indikátory (pokud indikátor neodpovídá danému typu opatření, doplňte nulu):
Celkový počet vysazených
1 001
dřevin (ks)
Celkový počet ošetřených
38
dřevin (ks)
Celková plocha zakládané
0
zeleně (ha)
Celková plocha regenerované 0,7915
zeleně (ha)
Celková délka zakládaného
120
stromořadí (m)
Celková délka regenerovaného 0
stromořadí (m)
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I. Veřejná podpora

Zeleň v obci Přišimasy

Žádost o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu Životní prostředí

Parafa statutárního zástupce
žadatele:

Obec Přišimasy
Datum tisku: 21.2.08 17:57

Strana 18 z 21

L. Čestné prohlášení
Čestné prohlášení o bezdlužnosti
Prohlašuji, že ke dni ………………………….. (datum podání žádosti o projekt) nemám žádné závazky vůči
orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové
nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení
rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze
strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují.

Čestné prohlášení žadatele, že mu nebyl na daný projekt přidělen jiný finanční
příspěvek
Prohlašuji, že ke dni ………………………….. (datum podání žádosti o projekt) nejsem příjemcem žádného
finančního prostředku z ostatních operačních programů, Fondu Soudržnosti, iniciativ Evropského
společenství ani národních programů SFŽP ČR. V případě obdržení Registračního listu akce a Rozhodnutí
ministra životního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OP ŽP odstoupím
od dalších podaných žádostí, což doložím SFŽP ČR do 10 dnů ode dne obdržení výše zmíněných
dokumentů.

Seznámení se směrnicí MŽP č. 7/2007 a ID OPŽP
Žadatel tímto potvrzuje, že se seznámil s Implementačním dokumentem Operačního programu životní
prostředí a Směrnicí MŽP č. 7/2007 a že tato žádost odpovídá příslušným náležitostem v těchto
dokumentech stanoveným. V této souvislosti žadatel prohlašuje, že veškeré údaje v této žádosti (a jejích
přílohách) uvedené jsou pravdivé, nezkreslené a úplné. Žadatel bere na vědomí, že Ministerstvo životního
prostředí jako řídící orgán přeneslo část svých působností vyplývajících z jeho postavení ve struktuře
implementace strukturálních fondů na Státní fond životního prostředí ČR jako zprostředkující subjekt
(dále jen “Fond“). V této souvislosti žadatel potvrzuje, že bude respektovat pokyny a informace Fondu,
jak individuální, tak obecné, zveřejněné na webových stránkách Fondu.
Jméno statutárního zástupce žádajícího subjektu: …………………………………………………….*)
V…………………………………………………….. Dne:………………………………………….
Razítko:
Podpis: ………………………………………………
*) Je-li žádajícím subjektem právnická osoba.
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Přílohy
Požadované přílohy
Název

Počet stran

Vydal

Typ dokumentu

Ze dne

Číslo jednací

Seznam všech příloh

1

-

Kopie

30.01.2008

-

Doklad, ze kterého je patrná právní
subjektivita žadatele

1

FÚ Český
Brod

Kopie

16.03.2005

11714/05/035970/1987

Doklad, kterým je určena osoba
pověřená jednáním se SFŽP ČR

1

OÚ
Přišimasy

Originál

30.10.2006

zápis č. 1

Prohlášení žadatele, zda je či není
plátcem DPH

1

OÚ
Přišimasy

Originál

31.01.2008

-

Smlouva o smlouvě budoucí nebo
kupní smlouva

0

-

Kopie

-

-

Ocenění pozemku odborně způsobilou
osobou dle zákona č. 151/1997 Sb.

0

-

Kopie

-

-

Stanovisko místně příslušného
krajského úřadu z hlediska potřeb
životního prostředí a územního
rozvoje

0

-

Kopie

-

-

Aktuální výpis z katastru nemovitostí
(originál nebo ověřená kopie ne starší
než 90 dní)

10

Úřad
městyse
Škvorec

Originál

30.01.2008

Pořadové č. 22

Projektová dokumentace pro stavební
povolení případně vyšší stupeň
projektové dokumentace včetně
položkového rozpočtu

0

-

Kopie

-

-

Rozhodnutí, závazná stanoviska či
vyjádření orgánů státní správy

0

-

Kopie

-

-

Stanovisko orgánu státní správy
(obecní úřad obce s rozšířenou
působností)

1

MěÚ Český
Brod

Originál

30.01.2008

2109/08/STAV/Ma

Stanovisko Správy národního parku

0

-

Kopie

-

-

OÚ
Přišimasy

Originál

31.01.2008

-

Přílohy požadované technickou sekcí

Prohlášení žadatele, že předmětem
1
žádosti není kompenzační nebo
nápravné opatření nebo opatření
náhradní uložené rozhodnutím orgánu
státní správy
Přílohy požadované ekonomickou sekcí
Výkaz zisku a ztráty

30

OÚ
Přišimasy

Kopie

31.12.2007

-

Rozvaha

9

OÚ
Přišimasy

Kopie

31.12.2007

-

Čestné prohlášení o zajištění vlastních 1
zdrojů financování

OÚ
Přišimasy

Kopie

31.01.2008

-

Komentář k zajištění cizích zdrojů

0

-

Kopie

-

-

Předběžný návrh na zajištění půjčky

0

-

Kopie

-

-

Rozpočet na stávající rok popř. na
následující rok

4

OÚ
Přišimasy

Kopie

28.12.2007

-

Vlastní přílohy žadatele
Název

Popis

Typ přílohy

Podtyp
přílohy

Počet stran

Vydal

Typ
dokumentu

Ze dne

Číslo
jednací

Ostatní

Ostatní

110

Služby v
zahradní
architektuř
e ing.
Suchoňová

Originál

20.11.2007

není

Přílohy požadované technickou sekcí
Regenerace
veřejné zeleně v
obci Přišimasy

Studie
proveditelnosti

Přílohy požadované právnickou sekcí
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Název

Popis

Typ přílohy

Podtyp
přílohy

Počet stran

Vydal

Typ
dokumentu

Ze dne

Číslo
jednací

Stanovisko místně příslušného
krajského úřadu z
hlediska potřeb
životního
prostředí a
územního rozvoje

Ostatní

Ostatní

1

Krajský
úřad ŽP

Originál

21.02.2008

-

položkového
rozpočtu

Ostatní

Ostatní

29

Služby v
zahradní
architektuř
e ing.
Suchoňová

Kopie

19.11.2007

-

Stanovisko orgánu povolení ke kácení Ostatní
státní správy
stromů
(obecní úřad obce
s rozšířenou
působností) 1

Ostatní

2

OÚ
Přišimasy

Originál

20.02.2008

2008/2
4

-

Datum tisku: 21. únor 2008 17:57
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